Velkolepý sportovní podzim na Nova Sport se blíží, fanoušci se
mohou těšit na celou řadu novinek.
Praha, 11. srpna 2022 - Nové ryze sportovní studio, tým nových expertů a ten
nejprestižnější sportovní obsah – letošní podzim bude opět na čtyřech sportovních
kanálech Skupiny Nova stát za to.
Kanály Nova Sport 3 a Nova Sport 4 budou i nadále fanouškům servírovat unikátní porci zápasů
z evropských elitních fotbalových lig. Mimořádně zajímavé bude sledovat letos německou
Bundesligu – nově i s českými hvězdami Adamem Hložkem a Patrikem Schickem ve stejném
dresu. V nabídce letos opět nebudou chybět zápasy španělské La Ligy a italské Serie A.
Vrcholem vysílání budou opět zápasy nejprestižnější klubové soutěže na světě – Ligy mistrů
UEFA. Francouzskou fotbalovou Ligue 1, kde v dresu PSG září trojice Mbappé, Neymar a Messi,
můžou fanoušci sledovat na Nova Sport 1 a 2 a na Voyo.
Na vysílání z největšího sportovního studia v Česku se už těší i zbrusu nový pětičlenný tým
fotbalových expertů Nova Sport. Německou Bundesligu bude glosovat František Straka,
expertem na anglický fotbal se stává Roman Bednář, francouzský fotbal bude pečlivě sledovat
Jan Koller, Horst Siegl se zaměří na Španělsko a autor ikonického gólu z půli hřiště Martin
Jiránek bude analyzovat zápasy italské Serie A. „Do týmu expertů Nova Sport jsme vybírali z řad
bývalých fotbalistů, kteří už jsou prověření televizním vysíláním a zároveň mají vztah k soutěžím
v našem portfoliu. Jsem z téhle party fotbalových osobností nadšený. Už první natáčení ukázalo,
že mezi nimi panuje správná energie. Doufám, že se nám ji podaří přenést i do našeho vysílání,“
dodává šéf fotbalové sekce Nova Sport Milan Štěrba.
Nova Sport chystá i novinku v podobě dvou nových fotbalových pořadů. První z nich nese jméno
To je fotbal! a na podzim se bude vysílat vždy před startem hlavních soutěží. Nabídne
neformální diskusi osobností na aktuální fotbalová témata, předzápasové analýzy, rozhovory, ale
i zajímavosti ze sociálních sítí. Druhý pořad se jmenuje Mixzóna Milana Štěrby – šéfkomentátor
Nova Sport bude pravidelně probírat nejen fotbalová témata s hosty ze sportovního i
mimosportovního prostředí.
Fotbalem ale podzimní sportovní nabídka nekončí. Jako už tradičně nabídne Nova Sport 1 a 2 a
Voyo zápasy zámořské hokejové NHL, basketbalové NBA, tenisové turnaje ATP 250, MMA
galavečery (Bellator, KSW, RFA), šipkařské turnaje, rugby, motorsport (MotoGP, WorldSBK),
házenou a florbal.

